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 یر در آموزش عالکموثر در بهبود تف یارکراه ؛آموزش

 1یهمین میحس

 :یدهکچ

داده تا بدا اسدتفاده از آن در    ه خداوند در اختيار بندگان خود قراركي است يها ها و موهبت ي از قدر کر، يکتف ييتوانا

گيرد  بدر ايدن    ه در عرض آن قرار ميکردن بلكر کگويي نه در طول ف امار، کمورد جهان پيرامون خود بينديشنند  تف

هاي آموزشي و يا همراه بدا آنهدا آمدوزش     توان آن را همانند رشته ر قابل آموزش است و ميکاساس، مي توان گفت تف

ر است  اين نوشته در صدد آن اسدت  کشور مهجور شده است، آموزش تفكوزه در آموزش عالي داد  آنچه متأسفانه امر

هايي براي اين مسدأله بپدردازد  نويسدنده بدر آن     حلر در آموزش عالي ايران به بيان راه کتا با بازنگري در آموزش تف

ن مقالده  يد ي ايدران بپدردازد  ا  ر در آمدوزش عدال  کد ان آمدوزش تف کد ارهاي آموزشي به چگونگي امكاست تا با بيان راه 

ال  آمدوزش  کاز مش يکيآموزش داد تا  ير را در قال  دروس دانشگاهکتوان تف يه مك دارد يان ميخود ب يريگ جهينت

 دارد برطرف گردد  يآموزش عال يا سازيدر پو يا ه سهم عمدهكشور ك يعال

 یر، آموزش عالکردن، آموزش تفکر ک: فیدیلک واژگان

 

 در مرزوبدوم  ايدن  دانشدجويان  بدا   نزديد  از هك آنهايي و دارند شورك در را عالي آموزش دزدزه هك سانيك از بسياري

 بده  دانشدجويان  هكد  دارند يدكتأ امر اين بر آنها  نندك يم ايتکش مسائل با دانشجويان برخورد نحوه از هستند ارتباط

 مدورد  در توانندد  مدي  و نندد ك مدي  اخدذ  ها امتحان در را ها نمره بهترين گيرند، مي ياد را درسي مطال  وار روزنامه طور

 داده تغيير دياسات توسط ميك ها مسأله همان اگر هك است يحال در نيا  نندك صحبت راحتي به شده تدريس مسائل

 هكد  گفدت  تدوان  مدي  حالدت  نيد ا در  بدود  نخواهندد  اعمدال  اين از دامك هيچ انجام به قادر دانشجويان اين ديگر شود

  ندارند را رکتف توانايي اما دارند ردنك رکف قوه ما دانشجويان

 اسدتعداد   فيزيد  و رياضي چون هم هايي درس در هك آنهايي هك بوده مرسوم عقايد اين مردمان ميان در ديرباز از    

 دنديسدنج  مي را رياضي هوش ها آن عمده هك هوش هاي تست با وقتي عقايد اين  بود خواهند بهتري رانکمتف دارند

 يتيمداه  هوش هك ردك اعالم( 1983)  گاردنر هکآن از پس هکآن حال  افزودند مي اعتقاد اين پايايي به شدند مي همراه

 ال کمشد  و مسدائل  چندين  هدم   شدد  استهك اعتقاد اين شد  از نداريم خا  هوش نوع  ي ما و دارد توريكفا چند

 هك شد آن موج  پرداختند مي افراد رياضي هوش بررسي به شد گفته هك همانطور هك هوش هاي تست در شده يافت

   نندك نظر تجديد رکتف و هوش موضوعيت در افراد

 انيد م و ستندين جدا هم از رکتف و هوش هك است داشته وجود ينادرست باور نونكا هم تا ها گذشته از ن،يا بر عالوه   

 هدم  از جددا  را رکد تف ييتواندا  و هوش ما هك امر نيا( 1998)  بونو گفته اساس بر هکآن حال  ندارد وجود يزيتما آنها

 بده  جامعده  در مدا  هك است نيا رکتف از هوش بودن جدا ليدل هك گفت توان يم رو نيا از  است يزلط استدالل ميبدان
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 پدازل   ي يها هکت اگر مثال، عنوان به  نديآ يم شمار به يفيضع رانکمتف هك مينيبب را يباهوش افراد ميتوان يم يراحت

 بدا  و يراحتد  بده  تواندد  يم شانيا دارد يفيضع رکتف قدر  اما است يباهوش انسان هك ديده قرار يشخو ارياخت در را

 از و ديسداز  محدروم  پازل هکت چند از را شخص نيا اگر حال  دهد قرار هم نارك را پازل يها هکت خود هوش از استفاده

 خدود  رکد تف از تواندد  يمد  فدرد  آن ايد آ ند،ك املك هد يم صيتشخ هك يصورت به را پازل ناقص يها هکت با ديبخواه او

        ند؟ك املك گريد يابزار از استفاده و گريد يروش با را آن و نموده استفاده

 در بداالي  تواندايي  به زمينه آن در نندك مي تحويل خاصي دروس در هك دانشجوياني هك نيست يکش امر اين در     

 اركد  و سدر  آن با بشر هك اي زمينه در تواند مي انسان مغز  رفتارگراها نظر اساس بر هك چرا ابند،ي مي دست ردنك رکف

 و خالقيدت  جداي  مدا  عدالي  آمدوزش  در چدرا  هكد  رسد مي ذهن به سثال  اين حال  باشد داشته پيشرفت بيشتر دارد

 يهدا  نمدره  و بفهمندد  را درس نندد، ك رکف توانند مي خوبي اين به هك ما دانشجويان چرا است؟ خالي قدر اين نوآوري

 سدثال  ايدن  پاسدخ  بزنندد؟  دسدت  ندوآوري  به است شايسته و بايسته هك آنگونه توانند نمي رنديبگ امتحانا  در خوب

 در شدد  گفتده  عالي آموزش دانشجويان توانايي از نونكتا آنچه  دارد ردنك رکف و رکتف بين رابطه با مستقيمي ارتباط

 رکد ف فدرد  هكد  زماني  ندك نمي را ارکراه ارايه طل  فرد از خا  زمينه  ي در ردنك رکف ماهيت  بود ردنك رکف مورد

 بدا  مسدتقيمي  رابطده  رکتف اما  مسأله آن حل براي حلي راه ابداع به نه و انديشد مي نظر مورد مسأله به فقط ندك مي

 روي به رو ميزي هك نيدك توور  پردازيم مي بيشتر دو اين تفاو  به ميك مثالي ارايه با  دارد خالقيت و نوآوري ايجاد

 است؟ بوده جاك ميز اين مبدأ هك اينجاست سثال اما  دارد وجود شما درون جهان از خارج جهان در ميز اين شماست

 اسدت  مدا  درون يايدن همان هك ما توور وارد رونيب يايدن از شهيهم و داشته وجود ابتدا از زيم هك گفت توان يم ايآ

 ايدن  بدا  اي شدئ  و باشديم  خالق تا داده سوق آن به را ما نياز حس  هك بوده ما درون رکتف ميز اين مبدأ است؟ شده

 زيدادي  حددود  تدا  و دارد مدي  نگداه  بيدرون  جهدان  وادي در را مدا  ردنك رکف هك است حالي در اين  بسازيم ها ويژگي

  يابيم دست ها پديده خالقيت و نوآوري اصل و درون به گذارد نمي

  ميپدرداز  يمد  رانيد ا عدالي  آمدوزش  در رکد تف بودن مهجور مورد در بحث اين ياصل سثال به مطال ، نيا گفتن با    

 اسدت  عقيده اين بر چنين هم و دارند اشاره چيز  ي به ردنك رکف و رکتف هك است باور اين بر متأسفانه عالي آموزش

 و لدور کم) اسدت  آموزش قابل رکتف هك گفت بايد اما  نيست آموزش قابل و است زريزي ردنك رکف مانند هم رکتف هك

 مددل  در  القدايي  مددل  و  مهدارتي  مددل : شدود  مي ارائه ليك آموزشي برنامه دو رکتف آموزش براي(  1991:  سيويد

 درس ايدن  به ويژه ساعتي اختوا  و ديگر هاي درس نارك در رکتف آموزش يبرا درسي طرح ريزي برنامه به مهارتي

 آمدوزش  در شدده  ارائده  دروس همدراه  به يبيكتر روش با هك است مدلي القايي مدل ديگر، طرف از  شود مي پرداخته

 پديش  هك گفت ديبا  باشد مناس  بسيار رانيا يعال آموزش يبرا تواند مي روش اين  پردازد مي رکتف آموزش به يعال

   آورند دست به را الزم هاي پتانسيل بايست مي عالي آموزش اساتيد روش، اين ارائه از

 آن مدورد  در رکد تف بده  هکبل پردازند نمي شده ارائه موضوع مورد در ردنك رکف به صرفا دانشجويان ييالقا مدل در    

 ايدن  بده  و پردازندد  مي بحث مورد موضوع يبررس به انتقادي رکتف همانند هايي  نيکت انجام با آنها  شوند مي مشغول

 جهدان  بده  ردنكد  رکد ف بعددي   ت ماهيت از دانشجويان رو نيا از  شوند يم منجر را خود رکتف قدر  افزايش صور 

  پردازندد  مي بيرون جهان با ارتباط ايجاد به و نندك يم توجه خود درون ماهيت به آن از فراتر و آيند مي بيرون خارج
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 آن از امدر  ايدن   باشدد  مي رکتف آموزش دستاوردهاي ترين مهم از يکي بيرون دنياي با رابطه ايجاد و درون به اهميت

  بزنند دست نوآوري و خالقيت به توانند مي دانشجويان درون جهان گرفتن نظر در با هك است مهم جهت

 

 يعال آموزش در رکتف آموزش يها راه

  يد نکت چندد  يمعرفد  به ادامه در  رديگ قرار آموزش مورد يعال آموزش در ساده اريبس يها روش به توان يم رکتف   

 :ميپرداز يم رکتف آموزش يبرا

 يتمدام  هكد  اسدت  نيد ا اسدت  آمدده  در يلد ك اصل صور  به ما يعال آموزش در متاسفانه آنچه: نقادانه رکتف  1

 بده  نقادانده  رکتف راه از هك دهد مي ن را اجازه نيا انيدانشجو به امر نيا  هستند درست ها السك در شده هيارا مطال 

 يهدا  السكد  در بحث مورد موضوع از يديجد يدرها شدن باز موج  نقادانه رکتف يريارگك به  بپردازند موضوع نقد

  انجامد يم تيخالق به تينها در امر نيا و شود يم مختلم

 ديد جد يارهاك راه به السك موضوع از ديجد يها مدل هيارا با انيدانشجو روش نيا در: ييموضو يساز هيشب  2

  ندك  مك آنها به ديجد دانش جاديا در تواند يم يگاه ها مدل نيا  ابندي يم دست

 آن از پدس   پردازندد  يمد  انيدانشدجو  يبدرا  رکتف يابزارها يساز فراهم به دياسات روش نيا در: يابزار روش  3

   رنديگ يم ارك به را آنهار ديجد طيشرا در و ردهك استفاده ابزارها آن از انيدانشجو

  
 تدا  باشديم  هدا  دانشگاه در رکتف آموزش هاي رسيك ايجاد شاهد خود عالي آموزش در  نزدي آينده در هك است اميد 

 امدر  ايدن   مد ك بده  تدوانيم  مدي  مدا  چندين  هدم   سدازيم  احيدا  خود عالي آموزش در را مهجور و مهم امر اين بتوانيم

 ايدران  جامعده  بدراي  مهم هاي گيري توميم و شورك النك مسائل در هك باشيم داشته پويا رکتف قدر  با دانشجوياني

  باشند نندهك ياري
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